برناهه راهبردی هرکس تحقیقات آهوزش علوم پسشکی تبریس
هشوضتحمیمبت آهَصؽ ػلَم پضؿىی تجشیض دس پبیبى اػفٌذ هبُ ػبل  8888تَػظ ؿَسای گؼتشؽ ٍصاست ثْذاؿت ،دسهبى
ٍ آهَصؽ پضؿىی تلَیت ٍپغ اص اثالؽ ایي هَافمت اكَلی دس خشداد هبُ ػبل  ٍ 8889ثب اًتلبة ػشپشػت هشوضتَػظ
سئیغ داًـگبُ دس آرس هبُ ّوبى ػبل ثِ عَس سػوی فؼبلیت خَد سا آغبص ًوَدُ اػت  .ایي هشوض ثب ثْشُ گیشی اص اهىبًبت ٍ
تجبسة هشوض هغبلؼبت ٍ تَػؼِ آهَصؽ ػلَم پضؿىی تجشیض ،تجشثیبت ػلوی ٍاسصؿوٌذ اػضبء ّیئت ػلوی ،وبسؿٌبػبى ػاللِ
هٌذ داًـگبُ ٍ داًـجَیبى هؼتؼذ ثِ دًجبل گؼتشؽ هشصّبی داًؾ ٍ ووه ثِ ثْجَد فشایٌذ ّبی آهَصؿی دس حَصُ ػلَم
پضؿىی اػت .

فهرست هطالب:
عنواى هطلب:

شواره صفحه:

دٍس ًوبی هشوض تحمیمبت آهَصؽ ػلَم پضؿىی

2

سػبلت هشوض تحمیمبت آهَصؽ ػلَم پضؿىی

2

هبهَسیت ّبی اكلی هشوض تحمیمبت آهَصؽ ػلَم پضؿىی
اسصؿْب

2
2

ػَاهل داخلی ٍ خبسجی

3

آًبلیض  ٍ SWOTاػتشاتظیْب ی پیـٌْبد ؿذُ

4

اّذاف والى

5

اّذاف اختلبكی

6

ؿشح فؼبلیتْبی هشثَط ثِ اّذاف

8

اػضبی تین تذٍیي ثشًبهِ سیضی اػتشاتظیه هشوض تحمیمبت آهَصؽ ػلَم پضؿىی
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چشن انداز(:)Vision
هشوض تحمیمبت آهَصؽ ػلَم پضؿىی داًـگبُ ػلَم پضؿىی تجشیض هلون اػت ثب ثْشُ گیشی اص تجبسة اسصؿوٌذ اػضبئ
ّیئت ػلوی ٍ پظٍّـگشاى تَاًب ٍ دس ساػتبی چـن اًذاص ًمـِ جبهغ ػلوی وـَس ٍ اتىب ثِ اسصؿْبی اكیل اػالم ٍ اًمالة
اػالهی ٍ تمَیت خَدثبٍسی  ،ثب ّذایت ٍ اجشای عشح ّبی پظٍّـی دس صهیٌِ آهَصؽ ػلَم پضؿىی ٍ استمبی ویفیت
آهَصؽ ػلَم پضؿىی دس حذ هؼیبسّبی جْبًی گبم ثشداؿتِ ٍ اص ایي عشیك ثِ ثْجَد ویفیت خذهبت ثْذاؿتی دسهبًی دس
ػغح وـَس ٍ جْبى ووه ًوبیذ.

رسالت ()Mission
سػبلت ایي هشوض تَلیذ ثْتشیي ؿَاّذ ٍ هؼتٌذات ػلوی ثشای ثىبسگیشی دس ػغح داًـگبّْبی ػلَم پضؿىی وـَسٍ جْبى
اص عشیك ایجبد ثؼتشی هٌبػت ثشای اًجبم پظٍّـْبی اكیل ٍ وبسثشدی اػت .ایي هشوض دس ًظش داسد ثب تَجِ ثِ ًیبصّبی
ٍالؼی دسػشكِ آهَصؽ ػلَم پضؿىی ٍ دس ساػتبی خظ هـی ػلوی پظٍّـی داًـگبُ ٍ ٍصاست ثْذاؿت گبم ثشداؿتِ ٍثش
آى اػت تب دس تبهیي هٌبثغ دس اهش پظٍّؾ ،تَاًوٌذػبصی پظٍّـگشاى ،اعالع سػبًی دس صهیٌِ آخشیي دػتبٍسدّبی ػلوی
آهَصؽ ػلَم پضؿىی ٍ ووه ثِ ثشگضاسی فشكتْبی آهَصؿی هشتجظ تالؽ ًوبیذ.

هاهوریت های اصلی ( (Main tasks
جلت هـبسوت اػضبء ّیئت ػلوی ٍ داًـجَیبى ػاللوٌذ ثِ اًجبم پظٍّـْبی اكیل ٍ هتؼْذ ثِ ثىبسگیشی یبفتِ ّبی پظٍّـی
دس فؼبلیتْبی آهَصؿی
تَلیذ ثْتشیي هؼتٌذات ػلوی ثوٌظَس تَػؼِ داًؾ ٍ اسائِ دػتبٍسدّبی جذیذ حبكل اص پظٍّـْبی ػلوی جْت ثىبسگیشی دس
ػیبػتگضاسی ّبی آهَصؽ پضؿىی والى وـَس
عشاحی ٍ اجشای دٍسُ ّبی آهَصؿی سػوی ٍ غیشسػوی ثشای تَاًوٌذ ػبصی فشاگیشاى دس اًجبم پظٍّـْبی وبسثشدی
دس صهیٌِ آهَصؽ ػلَم پضؿىی
تشغیت ثِ سػبیت وذّبی اخاللی دس اًجبم پظٍّـْبی وبسثشدی دس صهیٌِ آهَصؽ ػلَم پضؿىی
حوبیت اص عشح ّبی پظٍّـی وبسثشدی ثشای حل هـىالت ٍ ًیضسٍیبسٍیی ثب چبلـْبی اكلی دس ًظبم آهَصؽ ػبلی وـَس دس
حیغِ آهَصؽ ػلَم پضؿىی

ارزشها ()Values
استمبء هؼتوش ویفیت 
سػبیت وذّبی اخالق حشفِ ای ٍ هَاصیي اخاللی دس اًجبم پظٍّـْب 
هـبسوت دس وبس تیوی
حوبیت اصهبلگیت هؼٌَی
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ّوىبسی هتمبثل ٍكذالت دس سٍاثظ ػلوی 

آنالیس عواهل داخلی و خارجی 
عواهل داخلی :
نکات قوت (:)Strengths
ٍ -8جَد اػضبی ّیبت ػلوی ٍ پظٍّـگشاى تَاًوٌذ ٍ ػاللِ هٌذ ثِ آهَصؽ ػلَم پضؿىی دس ػغح داًـگبُ
 -2گشایؾ هشوض ثِ اسائِ خذهبت ویفی هٌغجك ثب اػتبًذاسدّبی ػلوی 
 -8حغ ّوذلی دس ثیي ّوىبساى هشوض تحمیمبت آهَصؽ ػلَم پضؿىی دس ساػتبی پیـجشد اّذاف هشوض 
ّ -4وىبسی تٌگبتٌگ هشوض تحمیمبت ثب گشٍُ آهَصؽ ػلَم پضؿىی
ٍ -5جَد داًـجَیبى وبسؿٌبػی اسؿذ آهَصؽ ػلَم پضؿىی 
ٍ -6جَد طٍسًبل تخللی  RDMEثشای ًـش دػتبٍسدّبی پظٍّـی
ّ -7وىبسی كویوبًِ ٍ ًضدیه هشوض هغبلؼبت ٍ تَػؼِ آهَصؽ ػلَم پضؿىی ثب هشوض تحمیمبت آهَصؽ پضؿىی
 -8فشاّن ثَدى ًؼجی صیش ػبختْبی ػخت افضاسی ٍ ًشم افضاسی ثشای آهَصؽ الىتشًٍیىی ثِ ػٌَاى یه ثؼتش پظٍّؾ
دس آهَصؽ
ٍ -9جَد داًـجَیبى اػتؼذاد دسخـبى ٍ ػاللوٌذی آًْب ثِ فؼبلیتْبی پظٍّـی
 -81تؼْذ اخاللی هذیشاى ػغح ثبالی داًـگبُ دس حوبیت اص تَػؼِ ٍ هَفمیتْبی هشاوض تحمیمبتی ػغح داًـگبُ 
 -88تَجِ ػیبػتگضاساى ٍ ثشًبهِ سیضاى ثخؾ آهَصؽ ػلَم پضؿىی دس ػغح وـَس ثِ ویفیت آهَصؽ ػلَم پضؿىی 


نقاط ضعف )(Weakness
 -8سغجت ووتش هتخلق ثِ فؼبلیت دس صهیٌِ پظٍّؾ دس آهَصؽ ػلَم پضؿىی
 -2ػذم ٍجَد پؼت ػبصهبًی هلَة هشوض 
 -8سًٍذ عَالًی داٍسی ٍ تلَیت عشحْب
 -4هحذٍد ثَدى اػتجبسات تخلیق دادُ ؿذُ داًـگبُ ثشای حوبیت اص عشحْبی تحمیمبتی ٍ همبالت هشوض
 -5دػتشػی ون ثِ هتخللیي پظٍّؾ دس آهَصؽ جْت داٍسی دس ػغح داًـگبُ
 -6آؿٌبیی ون اػضبء ّیئت ػلوی داًـگبُ ثب سٍؿْبی پظٍّؾ دس آهَصؽ

عواهل خارجی:
فرصت ها )(Opportunities
ٍ -8جَد اػضبی ّیبت ػلوی ٍ پظٍّـگشاى تَاًوٌذ ٍ ػاللِ هٌذ ثِ آهَصؽ ػلَم پضؿىی دس ػغح داًـگبّْبی وـَس
ٍ -2جَد اػضبء ّیئت ػلوی تَاًوٌذ دس صهیٌِ پظٍّؾ دس آهَصؽ دس ػغح داًـگبُ تجشیض
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ٍ -8جَد ػبصهبًْبی جْبًی ثشای تبهیي اػتجبس عشحْبی تحمیمبتی ٍ اهىبى جزة گشًت پظٍّـی
 -4ثشلشاسی استجبط ثب ػبیش داًـگبّْبی وـَس ٍ ثشگضاسی دٍسُ ّبی آهَصؿی وَتبُ هذت
 -5گؼتشؽ ػشكِ ّبی آهَصؿی اص عشیك ایجبد سؿتِ ّب ٍ دٍسُ ّبی آهَصؿی هلَة ثِ ػٌَاى ثؼتش پظٍّـی
جذیذ دس ػشكِ آهَصؽ
 -6اهىبى دػتشػی ثِ تجبسة ٍ دػتبٍسدّبی ػبیش داًـگبّْب دس ػغح جْبًی دس صهیٌِ پیـشفتْبی ػلوی سٍؿْبی
آهَصؽ ٍ پظٍّؾ
ٍ -7جَد اػضبء ّیئت ػلوی تَاًوٌذ دس صهیٌِ پظٍّؾ دس آهَصؽ دس داًـگبّْبی دیگش وـَس
ٍ -8جَد اسگبًْبی دٍلتی ثب اّذاف هـتشن دس صهیٌِ پظٍّؾ دس آهَصؽ
ٍ -9جَد ثؼتش پظٍّـی هٌبػت دس هشاوض آهَصؿی داًـگبُ (داًـىذُ ّب ٍ ثیوبسػتبًْب)
تهدیدها ) (Threats
ٍ -8جَد آییي ًبهِ ّبی چبلؾ ثشاًگیض ٍ هتغیش دس هَسد ًحَُ ی فؼبلیت ّبی آهَصؿی ،پظٍّـی ٍ دسهبًی اػضبی ّیبت ػلوی
داًـگبّْبی وـَس
 -2پبػخ گَیی ًبوبفی ٍصاست هتجَع دس جزة ًیشٍی اًؼبًی هَسد ًیبص داًـگبُ اػن اص اػضبی ّیبت ػلوی ٍ غیش ّیئت ػلوی ٍ
ووجَد اػضبء ّیئت ػلوی ( ثؼٌَاى هٌبثغ اًؼبًی پظٍّؾ دس آهَصؽ) دس ثشخی گشٍّْبی آهَصؿی
 -8هحذٍد ثَدى هٌبثغ ػغح یه ثشای ًـش دػتبٍسدّبی آهَصؽ دس ػلَم پضؿىی دس ػغح جْبًی 
 -4ػذم تَجِ وبفی هحممیي ثِ توبم هَاصیي اخالق پظٍّؾ 


نتایج آنالیس  SWOTو استراتژیهای پیشنهاد شده:
S1T4 ST1
S11T1 ST2

آؿٌبػبصی اػضبء ّیئت ػلوی ثب هَاصیي اخالق دس پظٍّؾ ٍ ًـش
اًؼىبع هؼبیشتْب ٍ هـىالت اجشایی اص ػَی وشؿٌبػبى هشوض ثِ هشاجغ
ػیبػتگضاسی جْت اكالح آئیي ًبهِ ّب

S6T3 ST3

پیـٌْبد اختلبف ػْویِ ای اص طٍسًبلْبی داًـگبُ ثِ همبالت هٌتج اص همبالت هشوض

S10T2 ST4

ثشسػی ساّىبسّبی تبهیي ًیشٍی اًؼبًی ٍ جلت حوبیت هذیشاى اسؿذ داًـگبُ دس
جزة ًیشٍی هَسد ًیبص

S5,9T2 ST5

اػتفبدُ اص تَاى ٍ تجبسة داًـجَیبى وبسؿٌبػی اسؿذ آهَصؽ پضؿىی ٍ اػتؼذاد
دسخـبى دس لبلت عشح آهَصؿیبسی  ،پظٍّـیبسی ٍ وبس داًـجَیی

S7T4 ST6

اػتفبدُ اص ثشًبهِ ّبی تَاًوٌذ ػبصی ٍ اجشایی گشٍُ اخالق حشفِ ای داًـگبُ دس
جْت تشٍیج اخالق دس پظٍّؾ ٍ ًـش

SO1

S1O3

ؿٌبػبیی ٍ جزة گشًت پظٍّـی وـَسی ٍ ػبصهبًْبی حوبیتی جْبًی ثشای
عشحْبی پظٍّؾ دس آهَصؽ
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SO2

S3O2,6,7

SO3

S10O5

SO4

S1O8

SO5

S1,3,4,8O4

اًتمبل تجبسة دس صهیٌِ پظٍّؾ دس آهَصؽ

WT1

W2T2

پیـٌْبد ایجبد پؼت ػبصهبًی هؼتمل ثشای هشوض تحمیمبت ثوٌظَس جزة ًیشٍی

WT2

W1T1

ؿفبف ػبصی ػیبػتْب ٍ اًتظبسات هشوض ثشای هجشیبى عشحْبی تحمیمبتی

WO1

W3,5O1,2

اػتفبدُ اص اػضبء ّیئت ػلوی ػبیش داًـگبّْبی وـَس ثشای داٍسی عشحْبی

WO2

W1O1,2

فشاخَاًی عشحْبی پظٍّؾ دس آهَصؽ اص ػبیش داًـگبّْبی وـَس

WO3

W1O8

ّن اًذیـی ٍ اثذاع ساّىبسّبی اجشایی ثشای تـَیك ثِ فؼبلیتْبی پظٍّؾ دس

WO4

W1O9

WO5

W5O1,2

WO6

W4O3

اػتفبدُ اص تجبسة هفیذ داًـگبّْب دس ػغح وـَسی ٍ جْبًی ثشای استمبء ویفیت
پظٍّؾ دس صهیٌِ آهَصؽ ػلَم پضؿىی
تبهیي ثؼتش فؼبلیتْبی پظٍّـی دس سؿتِ ّبی جذیذ التبػیغ دس صهیٌِ آهَصؽ
ػلَم پضؿىی
تؼبهل ثب اسگبًْبی دٍلتی (آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ٍ ؿَسای ؿْش) دس جْت اّذاف
هـتشن ثشای پظٍّؾ دس آهَصؽ

اًؼبًی هَسد ًیبص

تحمیمبتی

آهَصؽ
ثشًبهِ سیضی ثشای آؿٌب ػبصی اػضبء ّیئت ػلوی ثب اٍلَیتْب ٍ ًیبصّبی پظٍّؾ دس
آهَصؽ
جلت ّوىبسی اػضبء ّیئت ػلوی ػبیش داًـگبّْب ٍ داًـىذُ ّبی تحت پَؿؾ
ثشای تمَیت ثٌیِ تخللی هشوض
اّتوبم دس جْت جزة اػتجبسات خبسج اص داًـگبُ جْت تبهیي تؼْیالت ثشای
پظٍّـگشاى دس صهیٌِ آهَصؽ پضؿىی

اهداف کالى :
 :G1حوبیت اص عشاحی ٍ اجشای پظٍّـْبی جبهؼِ ًگش (هجتٌی ثش ًیبصّبی جبهؼِ) دس صهیٌِ آهَصؽ ػلَم
پضؿىی

 :G2تشٍیج اًجبم عشح ّبی پظٍّـی وبسثشدی دس جْت ؿٌبػبیی هـىالت ٍاكالح ًظبم آهَصؽ دس حَصُ
ػلَم پضؿىی

WO4
WT3
SO1
SO2
SO3
SO4
ST5
WT1
WO1
WO2
WO1
WO2
WO6
WO3
WO5
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 :G3استمبء تَاًوٌذی پظٍّـگشاى ٍ اػضبءّیبت ػلوی داًـگبُ دس عشاحی ٍ اجشای عشح ّبی پظٍّـی
اكیل دس صهیٌِ آهَصؽ ػلَم پضؿىی

 :G4اًتـبس دػتبٍسدّبی پظٍّـی ٍ تؼْیل تجبدل یبفتِ ّبی پظٍّـی

 :G5ووه ثِ تشٍیج وبسثشد دػتبٍسدّب ٍ یبفتِ ّبی پظٍّـی دس آهَصؽ ػلَم پضؿىی
 :G6استمبء ویفیت خذهبت اعالعسػبًی ػلوی ٍ پظٍّـی هشوض

WT2
ST2
ST4
ST5
SO1
SO2
SO3
SO4
WT1
WO6
SO2
SO4
SO3
ST5
ST6
ST1
ST3
SO2
SO3
SO4
SO5
SO5
ST6

اهداف اختصاصی:
 :G1حمایت از طراحی و اجرای پژوهشهای جامعه نگر (مبتنی بر نيازهای جامعه) در زمينه آموزش علوم پسشکی
 :: O1اسائِ خذهبت هـبٍسُ ای ثشای اػضبء ّیبت ػلوی دس صهیٌِ پظٍّـْبی هشتجظ ثب آهَصؽ ػلَم پضؿىی
ثلَست هؼتوش دس عَل ثشًبهِ
ً :O2یبص ػٌجی ػبالًِ ثوٌظَس ؿٌبػبیی هـىالت ٍ چبلـْبی آهَصؽ ػلَم پضؿىی ٍ تؼییي اٍلَیت ّبی پظٍّـی
هشوض ٍ اعالع سػبًی ثِ توبم داًـگبّْبی ػلَم پضؿىی یه دٍسُ دس ػبل دس عَل ثشًبهِ
 :O3ثشگضاسی ًـؼت ّبی هـتشن ٍ تؼبهل ثب هؼئَلیي آهَصؿی ٍ پظٍّـی داًـىذُ ّب ٍ هشاوض تحمیمبتی ٍ جلت
ّوىبسی آًْب دس اسائِ عشحْبی پظٍّؾ دس آهَصؽ ثویضاى حذالل  %81سؿذ دس ػبل دس عَل ثشًبهِ
 :O4استجبط هؼتوش ثب هذیشاى گشٍُ ّبی آهَصؿی داًـگبُ جْت تؼییي هـىالت هَجَد آهَصؿی ٍ ّذایت حذالل
 %51عشحْبی پظٍّـی هشوض دس جْت تبهیي ًیبص گشٍّْبی آهَصؿی
 :O5حوبیت هبلی اص عشحْبی پظٍّـی اكیل ٍ اٍلَیت داس دس حَصُ آهَصؽ ػلَم پضؿىی ثویضاى  %51ول
عشحْبی هلَة هشوض دس عَل ثشًبهِ

 : G2ترویج انجام طرح های پژوهشی كاربردی در جهت شناسایی مشکالت واصالح نظام آموزش در حوزه علوم
پسشکی
 :O6گٌجبًذى حذالل یه ّذف وبسثشدی دس ولیِ عشحْبی تحمیمبتی اسائِ ؿذُ ثِ هشوض دس عَل ثشًبهِ
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 :O7تخلیق اهتیبصات ٍیظُ ثِ گضاسؽ وبسثشدی ؿذى ًتبیج عشح ّبی تحمیمبتی ثویضاى  %81عشحْبی اجشا ؿذُ
دس ػبل دس عَل ثشًبهِ
 :O8تَػؼِ ّوىبسیْبی ثیي ثخـی ٍ ثشٍى ثخـی دس جْت ؿٌبػبیی هـىالت ٍ چبلـْبی آهَصؽ ػلَم پضؿىی
ثویضاى جزة حذالل یه گشًت پظٍّـی دس ػبل دس عَل ثشًبهِ
 :O9تشغیت اػضبء ّیئت ػلوی ٍ پظٍّـگشاى ثِ عشاحی ٍ اجشای هغبلؼبت الذام پظٍّی جْت ثْجَد فشآیٌذّبی
آهَصؿی ثِ هیضاى حذالل دٍ عشح دس ػبل دس عَل ثشًبهِ
 :O10ؿٌبػبیی عشحْبی الذام پظٍّی هَفك ٍ حوبیت اص ایي عشحْب دس ػغح وـَس ثِ هیضاى حذالل یه عشح دس
ػبل دس عَل ثشًبهِ
 : G3ارتقاء توانمندی پژوهشگران و اعضاءهيات علمی دانشگاه در طراحی و اجرای طرح های پژوهشی اصيل در
زمينه آموزش علوم پسشکی
 :O11ثشگضاسی دٍسُ ّبی آهَصؿی تَاًوٌذػبصی ٍیظُ اػضبی ّیبت ػلوی ٍ پظٍّـگشاى ػاللوٌذ ثِ پظٍّـْبی
هشتجظ ثب آهَصؽ ػلَم پضؿىی ثویضاى حذالل  4دٍسُ دس ػبل دس عَل ثشًبهِ
 :O12ایجبد ثؼتش هٌبػت جْت ؿشوت اػضبی ّیبت ػلوی ٍ پظٍّـگشاى دسدٍسُ ّبی آهَصؿی ٍ ّوبیـْبی داخلی
ٍخبسجی هشتجظ ثب آهَصؽ ػلَم پضؿىی ثویضاى حذالل  %81تمبضبّبی هغشح ؿذُ دس ػبل دس عَل ثشًبهِ 
 :O13تهیه بسته آموزش الکترونیکی برای برنامه های توانمند سازی پژوهشگران بمیسان یک بسته در سال در طول
برنامه
 :O14ارائه خدمات مشاوره ای برای عالقمندان به تحقیق در زمینه آموزش علوم پسشکی حداقل یک روز در هفته
در طول برنامه

 : G4انتشار دستاوردهای پژوهشی و تسهيل تبادل یافته های پژوهشی

 :O15چبح ٍاًتـبسیبفتِ ّبی پظٍّـی دس صهیٌِ آهَصؽ پضؿىی دس هجالت ػلوی -پظٍّـی هؼتجش ثویضاى %811
عشحْبی تحمیمبتی هلَة دس عَل ثشًبهِ 
 : O16ایجبد وبسگشٍُ همبلِ ًَیؼی ثب جزة داًـجَیبى تَاًوٌذ تحلیالت تىویلی ثب ّذف تجذیل گضاسؿبت ًْبیی عشحْب ثِ
همبلِ ثویضاى  %811عشحْبی اتوبم یبفتِ دس عَل ثشًبهِ
 : O17ؿٌبػبیی ٍ هؼشفی هٌبثغ هشتجظ ثب پظٍّؾ دس آهَصؽ ثِ هحممیي ثشای ًـش یبفتِ ّب حذالل یه ثبس دس ػبل دس عَل
ثشًبهِ 
 : G5كمک به ترویج كاربرد دستاوردها و یافته های پژوهشی در آموزش علوم پسشکی
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 O18:ثشگضاسی ًـؼت ّبی هـتشن ٍ جلؼبت تَجیْی جْت اسائِ یبفتِ ّبی پظٍّؾ ّب ثِ هؼئَلیي اجشایی
دٍسُ ّبی آهَصؿی ثویضاى  8جلؼِ دس ػبل دس عَل ثشًبهِ 
ّ :O19ذایت پبیبى ًبهِ ّبی دٍسُ وبسؿٌبػی اسؿذ آهَصؽ پضؿىی دس صهیٌِ ؿٌبػبیی ٍ حل هـىالت آهَصؿی
الَیت داس ثش هجٌبی ًیبص ػٌجی دس حیغِ آهَصؽ پضؿىی ثویضاى حذالل  %71ػٌبٍیي پبیبى ًبهِ ای ّش دٍسُ 
 : G6ارتقاء كيفيت خدمات اطالعرسانی علمی و پژوهشی مركس 
 :O20ایجبد یه پبیگبُ اعالع سػبًی هؼتمل ثشای هشوض تب پبیبى ثشًبهِ
 :O21هىبًیضُ وشدى فشآیٌ ذ پزیشؽ ٍ داٍسی ٍ هىبتجبت هشثَط ثِ عشح ّبی پظٍّـی پیـٌْبدی ثویضاى  %811تب
پبیبى ثشًبهِ
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